PUNKTY ZA PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ Z LAT 2011-2012
(na podstawie Rozporządzenia MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym ; Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 877 oraz
Komunikatu MNiSW z 20.12.2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych)
Grupa nauk humanistycznych i społecznych
L.p.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Typ publikacji

Ilość
punktów

Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu
punktacja
Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), według wykazu
wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW
Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika
punktacja
wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i według wykazu
Szkolnictwa Wyższego
MNiSW
Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index
punktacja
for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i według wykazu
Szkolnictwa Wyższego
MNiSW
Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim,
4 pkt
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (o objętości co
najmniej 0,5 arkusza wydawniczego)
Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej
dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim,
25 pkt
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest
językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym
20 pkt
niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w
danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim,
5 pkt
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język
polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w
4 pkt
języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski
lub włoski
Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w
danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim,
5 pkt
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim
(jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie
4 pkt
naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,
rosyjski lub włoski

1. Dotyczy nauk humanistycznych, nauk teologicznych, nauk społecznych, nauk
ekonomicznych i nauk prawnych.
2. W zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości
artystycznej do monografii zalicza się także opracowania naukowe zawierające spójne
tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych.

3.

Liczba punktów uzyskanych przez jednostkę naukową łącznie za rozdziały zamieszczone
w wieloautorskiej monografii naukowej nie może przewyższać liczby punktów
przyznawanych za monografię naukową.
4. Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii
naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie
określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym,
punkty przyznaje się również za redakcję naukową.

Grupa nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu
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Typ publikacji

Ilość
punktów

Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu
punktacja
Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), według wykazu
wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW
Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika
punktacja
wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i według wykazu
Szkolnictwa Wyższego
MNiSW
Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej,
uwzględnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej
punktacja
punktowanej
publikacji
w
czasopiśmie
naukowym
krajowym według wykazu
nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w
MNiSW
części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim,
25 pkt
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Autorstwo monografii naukowej w języku polskim
20 pkt
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim,
5 pkt
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim
4 pkt
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach:
5 pkt
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim
4 pkt

1. Dotyczy nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk matematycznych i nauk technicznych
oraz nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk leśnych, nauk medycznych, nauk
o kulturze fizycznej, nauk o Ziemi, nauk o zdrowiu, nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych.
2. Liczba punktów uzyskanych przez jednostkę naukową łącznie za rozdziały zamieszczone
w wieloautorskiej monografii naukowej nie może przewyższać liczby punktów
przyznawanych za monografię naukową.
3. Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii
naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie
określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym,
punkty przyznaje się również za redakcję naukową.

